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 چکيده
ی اجتماعی بر تحقق اهداف اقتصاد های سرمایهبررسی نقش مؤلفهپژوهش حاضر با هدف 

های اصلی با روش کیفی و انجام مبنای اصلی آن شناسایی مؤلفه مقاومتی انجام شده و

ی موضوعی مورد نظر و ساختاریافته با افراد آگاه و متخصص در حیطههای نیمهمصاحبه

ی آماری مدیران روش معادالت ساختاری بوده است. جامعه گیری ازتحلیل کمی با بهره

تن از آنها  51برفی با گیری گلولهدولتی استان لرستان بود که با استفاده از مدل نمونه

 551بندی مقوالت در بخش کمی به توزیع پرسشنامه بین مصاحبه شده و پس از دسته

ستگی بین تحقق اهداف اقتصاد نفر از این مدیران پرداخته شد. در پایان ضرایب همب

سازی حاکی از شبکه وهای اعتمادسازی، آموزش و آگاهی، مشارکت مدنیمقاومتی و مقوله

مثبت و معنادار بودن این رابطه بوده است. ضریب مسیر و بار عاملی محاسبه شده نیز 

 است که های مورد نظر در مدل بودهپذیری اقتصاد مقاومتی از ابعاد و مقولهحاکی از نقش

ی اجتماعی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در سطح باالیی در این میان نقش سرمایه

 .مورد توجه قرار گرفته است

، شناختی -ی اجتماعی، بعد ذهنیاقتصاد مقاومتی، سرمایه :يديکل واژگان

 .مشارکتی -بعد رفتاری
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  2 ، نرگس جوزي 1 علی مير

 .گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد، خرم آباد، ایران 5
 اسالمی واحد همدان، همدان، ایران.گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد  2
 

 نام نویسنده مسئول:
 مير  علی

 

 ي اجتماعی و تبيين نقش آن در اقتصاد مقاومتیطراحی مدل بومی سرمایه

 )بررسی موردي: دیدگاه مدیران اداري استان لرستان(
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 مقدمه
کنی با شسازی و تقویت اقتصاد ملی در برابر تهدیدها، توان تحریمکه ضمن مقاوم اقتصاد مقاومتی یک گفتمان و الگوی اقتصادی است

 (.51، 5935گرا  باشد )قوامی، زا و برونرویکرد عقب راندن نظام سلطه را داشته باشد و در عین حال پیشرو، فرصت ساز، مولد، درون

. اقتصاد در این مفهوم یک نوع دانش و یا نظامی است که به رفتارهای ای ترکیبی از دو کلمه اقتصاد و مقاومت استاقتصاد مقاومتی واژه

پردازد. مقاومت از ریشه قوم و از باب ی تولید، توزیع و مصرف کاالها و خدمات و امکانات رفاهی میی زندگی او در زمینهانسان و وضعیت بهینه

اند. صفت مقاومتی برای اقتصاد، داللت بر ت، هم از این ماده اشتقاق یافتهمفاعله است و مفاهیمی مانند قوام، قیام، استقامت، مستقیم و قیم

جی بتواند حالتی از اقتصاد دارد که اوالً در ساخت درونی خود از قوام و استحکام الزم برخوردار باشد و ثانیاً در مواجهه با عوامل تهدیدزای خار

 (.  2-9، 5939حوزه علمیه،  قوام و پایداری خود را حفظ نماید)انجمن اقتصاد اسالمی

ی بازارها است و از طرف دیگر تنها شود که مبنای تشکیل و توسعههای فعلی اقتصادی، اهمیت بسیار زیادی به سرمایه داده میدر نظام

 (.59،6،21، 5شمول وجود دارد و آن هم بازار است؛ بازاری که از مناسبات اجتماعی تشکیل شده است)ژیل و دیگرانیک چیز جهان

دهند که منطق آن اندیشیدن در خصوص مبادالت و مناسبات بازار و اقتصاد در دیگاه مدرن، تصویری از زندگی اجتماعی معاصر را نشان می

ی عالشعاع شرایط بازار و مناسبات بازار نیز وابسته به روابط و کنش اجتمازندگی اجتماعی با محوریت انسان است. به عبارت دیگر جهان تحت

 (. 25، 2،59،6بین افراد و ملل است)اسلیتر و تونکیس

ی اصلی بازار، همان سرمایه است که بحث راجع به آن تاریخی طوالنی دارد. از اواسط قرن هیجدهم به بعد، محققان به طور مفصل هسته

ت میل، اولین متفکرانی بودند که مفهوم سرمایه اند. مارکس، آدام اسمیت و جان استواری ماهیت، علل و پیامدهای سرمایه مطلب نوشتهدرباره

 (.،16، 2112، 9را از دیدگاه مادی و ملموس نگریستند) استوربرگ

دانستند که به معنای انباشت مقدار پولی بود که به امید بازدهی و سودآوری در متفکران اقتصاد کالسیک، مفهوم سرمایه را اقتصادی می

 (.53، 59،1، 1شد)فیلدگذاری میآینده سرمایه

ها، گردش های اجتماعی و منابع نهفته در شبکهی اخیر، مفاهیمی همچون مدیریت دانش، تکنولوژی اطالعات، ساختار، شبکهدر چند دهه

 (.113، 2112اند) استوربرگ، ها و دانش کارگران به سرمایه معنای جدیدی بخشیدهها، مهارتاطالعات، قابلیت

ی اجتماعی مفهومی بس پیچیده، ی اجتماعی است. مفهوم سرمایههای جدید، سرمایهیه یا به اصطالح سرمایهیکی از مفاهیم نوین سرما

 (.52، 1،5933شود)فوکویاماها و هنجارها را شامل میای از ارزشای است که اغلب شبکهرشتهچندوجهی و میان

های حمایتی برای اعضای افزایش پیوندهای اجتماعی، ایجاد شبکهی اجتماعی در افزایش سالمت روان، کاهش جرایم، نقش سرمایه

های بهداشتی، کاهش احتمال ترک تحصیل نوجوانان بررسی و خانواده، کاهش مصرف مواد مخدر، کاهش خشونت خانوادگی، افزایش فعالیت

 (.3-3، 59،1تأیید شده است)شریفیان ثانی، 

ی سرمایه یش تسهیل در جریان و پردازش اطالعات نیز از  مواردی هستند که نقشآزاری و افزاکاهش میزان خودکشی، کاهش کودک

 (.11، 59،5اجتماعی در آنها تأیید شده است)بهزاد،

با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و ضرورت توجه به مسائل اقتصادی که در قالب تولید و اشتغال با محوریت اقتصاد مقاومتی مورد توجه 

 ی اجتماعی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتیگیری از ابعاد سرمایهی مدلی است که بتواند چگونگی بهره، این پژوهش در پی ارائهقرار گرفته است

  را مورد بررسی قرار دهد. 

 

  بيان مسأله
 استفاده شود و ملت ازی ملی و مردمی به بهترین شکل ای که از سرمایهاقتصاد مقاومتی عبارت است از مدیریت امور اقتصادی به گونه

اثر ی اقتصادی دشمن را خنثی و بیهای تحریم و محاصرهنظر اقتصادی خودکفا گردیده و به مقاومت در مقابل دشمنان ادامه داده و توطئه

 (.25، 5932گردانند )اختری، 

                                                           
1 - Gilles Deleuze 
2 - Don Slater and Fran Tonkiss 
3 - Storberg 
4 - Field John 
5 Francis Fukuyama   
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ی نحل بر اعتدال تأکید شده، آیات سوره 3ی گردد. در آیههای اجتماعی آن به آیات قرآنی برمیلزوم اقتصاد مقاومتی با تأکید بر جنبه

ی یونس سوره 9،ی غافر و سوره 19و  ،2ی اعراف، سوره 95ی مائده بر پیشگیری از تجاوز و عدم خروج از حدود الهی، آیات سوره ،،و  3،

 ی نساء  مال را عامل برپایی و قوام دانسته است. سوره 1ی اسراف را منع نموده و آیه

، بیانات در دیدار با 21/52/5932الخصوص در دیدار با مسئولین های اخیر مقام معظم رهبری علیصاد مقاومتی در سخنرانیارکان اقت

های کالن؛ مقاومت در برابر عوامل چون تحرک و پویایی اقتصاد کشور و بهبود شاخصهشامل مواردی هم 2/6/5935جمهور و هیأت دولت رئیس

های داخلی؛ حمایت از بخش خصوصی؛ حمایت از تولید ملی؛ مدیریت منابع ارزی؛ مدیریت جهادی؛ اصالح الگوی مصرف؛ تهدیدزا؛ تکیه بر ظرفیت

بنیان بوده است )دفتر حفظ و نشر آثار محوری و اقتصاد دانشمحوری؛ امنیت اقالم راهبردی؛ کاهش وابستگی به نفت؛ فسادستیزی؛ دانشمردم

 (.5931ی، االعظمی خامنهاهللحضرت آیت

بنیان، های انسانی و علمی، پیشتازی اقتصاد دانشسازی امکانات و منابع مالی و سرمایههای اقتصاد مقاومتی بر تأمین شرایط و فعالسیاست

ی تولید تا هبری عوامل در زنجیرها، سهممندسازی یارانهوری، استفاده از ظرفیت اجرایی هدفی جامع علمی، محور قرار دادن بهرهاجرای نقشه

ت مصرف، تنوع در مبادی تأمین کاالهای وارداتی، امنیت غذا و دارو و ایجاد ذخایر راهبردی، مدیریت مصرف، اصالح و تقویت نظام مالی، حمای

زایش و گاز، اف پذیری درآمد نفتپذیری، مقابله با ضربهی اقتصادی، افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیبی مناطق آزاد و ویژهاز صادرات، توسعه

 هایجویی در هزینهی ملی، صرفهی آنها، افزایش ارزش افزوده، افزایش ساالنه سهم صندوق توسعهذخایر راهبردی نفت و گاز و حفظ و توسعه

اد اقتص های فسادزا، تقویت فرهنگ جهادی، تبیین ابعادسازی اقتصاد و از بین بردن زمینهعمومی کشور، اصالح نظام درآمدی دولت، شفاف

های نظارت گذاری، روزآمدسازی شیوهسازی نظام توزیع و قیمتسازی، هماهنگی و بسیج پویای همه امکانات، شفاف و روانمقاومتی و گفتمان

وسعه تبر بازار، افزایش پوشش استاندارد برای محصوالت داخلی و ترویج آن و همچنین تجلی پیدا کردن تکیه بر اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم 

 (.5931ای، العظمی خامنهاهللبوده است )دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت

های انسانی و مادی گره خورده و حمایت از تولید داخلی و دفاع از اقتصاد وری سرمایهاگر پذیرفته شود که اهداف اقتصاد مقاومتی به بهره

ی هر کشور برای تحقق اهداف کالن جامعه،  نیروی انسانی ترین سرمایهکه مهمشود مملکت را  مورد توجه قرار داده است؛ چنین استنباط می

های دیگر)اعم از فیزیکی، طبیعی گذاریهای اقتصاد مقاومتی قابل دستیابی است و نه سرمایهو مردمی است که بدون آنها نه اهداف و سیاست

ی اجتماعی قابل درک بوده و رکت و همدلی بین مردم در قالب الگوهای سرمایهها، مشاای دربرخواهند داشت. از طرفی روابط، شبکهو...( نتیجه

د آن ی اجتماعی و ابعاهای اقتصاد مقاومتی از سرمایهپذیری تحقق اهداف و سیاستی الگویی که حاکی از نقشرسد که بررسی و ارائهبه نظر می

 پذیر است.باشد، امکان

سرمایه اجتماعی  6اند. از نظر کلمناند، تعریف خاصی از آن ارائه دادهی اجتماعی بحث نمودهوم سرمایهی مفههر کدام از محققانی که درباره

 (.93 -،9، 59،1ها ارزشمند است )فیلد، های اجتماعی و روابط بین بزرگساالن و کودکان که برای رشد بچهعبارت است از معیارها، شبکه

تواند با تسهیل اقدامات باشد که میها میگوناگون سازمان اجتماعی نظیر اعتماد، هنجارها و شبکه سرمایه اجتماعی وجوه 3به اعتقاد پاتنام

ای است ی اجتماعی، جمع منابع واقعی یا بالقوهنیز معتقد است که سرمایه 3(. بوردیو2،1، 59،1،،هماهنگ، کارآیی جامعه را بهبود بخشد)پاتنام

ای که هر هاست. شبک -یا به بیان دیگر عضویت در یک گروه –ی آشنایی و شناخت متقابلش نهادینه شدهی بادوام روابط کمابیکه حاصل شبکه

 (.513، 59،1سازد )فیلد، کند و آنان را مستحق اعتبار میی اجتماعی برخوردار میعضو خود را از پشتیبانی سرمایه

ملموسی از یک هنجار غیر رسمی است که باعث ترویج همکاری بین دو یا ی ی اجتماعی، شکل و نمونهفوکویاما معتقد است که سرمایه

 (. 531، 59،1شود )فوکویاما، چند فرد می

سیاسی)شناخت(،  -ی اجتماعی منبعی جهت تسهیل کنش جمعی است و عالوه بر آگاهی و توجه نسبت به امور عمومی اجتماعیسرمایه

مدنی(، هنجارها و یا  -یافته و اعتماد نهادیعمومی یا تعمیماست، شامل اعتماد )اعتماد  نگرانیای که موجب عالقمندی و دلیعنی آگاهی

ها و مشارکت( را نیز در کنند و عناصر ساختاری)شبکههای اجتماعی عمل میی متقابل )همیاری( است که در درون شبکهرفتارهای معامله

 (.61، 59،1گیرد )فیروزآبادی،برمی

های اقتصادی داخلی برداری کامل از ظرفیت( معتقدند که اقتصاد مقاومتی عالوه بر تعامل با دنیای خارج بر بهره5935تاری و دیگران)

 نماید. تأکید می

                                                           
6 Coleman 
7 - Putnam 
8 - Robert Putnam 
9 - Pierre Bourdieu 
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اد بحث اقتصاند که ، اذعان داشتهی اجتماعی بر اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریمنقش سرمایه( ضمن بررسی 5932زاده )مهدیو  پورشیخ

 ت.نیز مؤثر اس هابر خنثی نمودن تحریمتلقی شده و  نوان یک روش مهم و استراتژیک در تغییر مسیر حرکت اقتصادی کشوربه ع مقاومتی

داند. ی ملی و مردمی به بهترین شکل استفاده شود، میای که از سرمایه( اقتصاد مقاومتی را مدیریت امور اقتصادی به گونه5932اختری )

 ی اجتماعی هستند.ی دشمن و... نشانگر برخورداری از سرمایهقاومت، خودکفایی، خنثی کردن توطئهدر این معنا، مبارزه و م

ی اجرای ای که در روستاها وجود دارد، ابراز داشت که زمینه( با توجه به روابط مناسب دوستانه، اجتماعی و روابط شبکه5939خواه )علم

 ت.های اقتصاد مقاومتی در روستاها بیشتر اسطرح

اثر کردن آن و در شرایط آرمانی، های فشار و متعاقبا تالش برای کنترل و بی( اقتصاد مقاومتی را به معنای تشخیص حوزه5931قاسمی )

 داند. تبدیل چنین فشارهایی به فرصت می

را به  های مختلفای که شبکهلقهی اجتماعی به عنوان برترین حبا توجه به تحقیقات انجام شده و در نظر گرفتن اهمیت و جایگاه سرمایه

ش ی اصلی پژوهجانبه در ارتقاء منافع حاصل از اقتصاد مقاومتی منتهی شود؛ مسألهتواند به انسجام و مشارکت جدی و همههم متصل نموده و می

ی آن با ابعاد است و رابطه ی اجتماعی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی شامل چه مدلیشود که: مدل بومی سرمایهمطرح میبدین ترتیب 

 اقتصاد مقاومتی چگونه است؟

 

 مبانی نظري و پيشينه تحقيق
پردازد تا در پایان بتواند به ی اجتماعی میادبیات پژوهش در دو بخش ارائه شده و به مفهوم اقتصاد مقاومتی و پس از آن مفهوم سرمایه 

 شناسایی و تبیین مدل بپردازد.

اثر کردن آن و در شرایط آرمانی، تبدیل چنین فشارهایی به های فشار و تالش برای کنترل و بیتشخیص حوزهاقتصاد مقاومتی یعنی 

 (.22، 5931های تولید داخل و تالش برای خوداتکایی است) قاسمی، ها و تأکید روی مزیتی آن کاهش وابستگیفرصت که نتیجه

المللی دنیای خارج داشته و امنیت اقتصادی کشور در آن حفظ شده و نوسانات محیط بیناقتصاد مقاومتی اقتصادی دانست که تعامل پویا با 

ن امکان های اقتصادی به باالتریاقتصادی و تهدیدهای آن، کمترین تأثیر سوء را در روند بلندمدت متغیرهای کالن اقتصادی داشته باشد و ظرفیت

 (.52، 5935برداری از توان خود برسند )تاری و دیگران، بهره

ارکان اقتصاد مقاومتی شامل مواردی همچون ایجاد تحرک در اقتصاد، مقاومت در برابر عوامل تهدیدزا، تکیه بر ظرفیت داخلی، حمایت از 

محوری، کاهش وابستگی به نفت و بخش خصوصی، حمایت از تولید ملی و اقتصاد داخلی، رویکرد مدیریت جهادی، اصالح الگوی مصرف، مردم

 (.5931ای، العظمی خامنهاهللباشند)دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتیزی میفسادست

ها، ارتباطات و هنجارهایی که کم و کیف سازمان( ارائه شده عبارت است از 5333ی اجتماعی در قالب تعریفی که از بانک جهانی )سرمایه

شود. از ها میهای عملیاتی سازمانی مملکت و هزینههای ادارهینه. این مفهوم موجب کاهش هزبخشدهای اجتماعی جامعه را سامان میکنش

ی اجتماعی حاصل تعامالت گروهی و تأثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت و کیفیت تعامالت این دیدگاه، سرمایه

 (.513، 59،3پور، اجتماعی است)منظور و یادی

ی از هنجارهای اجتماعی دانسته است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه تماعی را مجموعهی اج( سرمایه5333فوکویاما )

 دهد. ی تبادالت و ارتباطات را کاهش میشده و هزینه

 ارتباطات افقی ، هم سطوح میانی و هم سطوح کالن را مورد توجه قرار داده است. در سطح خرد،سطح خرد ی اجتماعی همسرمایه

سطح میانی، مجموعه روابط  ، مطرح شده و درها، دوستان و همسایگان جریان داردباطات بین اعضای هم سطح( که بین افراد، خانواده)ارت

ها و احزاب سیاسی است. سطح کالن شامل ساختار و روابط نهادهای رسمی، ها، مؤسسات، سازمانها، شرکتبین انجمن یعنی ارتباط فرافردی

های خاص مرتبط با اهداف به هم های مدنی است. سطح میانی، اعضاء را برای اهداف و کنشآزادی های حقوقی وقضائیه و سیستمقوای مجریه، 

تر نماید. هر چه تعداد واحدهای سطح میانی بیشتر و ساختار آنها گسترده باشد، کنش جمعی پویاتر و دموکراسی پختهنزدیک نموده و منسجم می

 .(221، 59،1است) غفوری و جعفری،  های جمعیبه صحنه آوردن افراد برای نشان دادن کنشدر پی اجتماعی  یدد. سرمایهگرتر میو بالغ

های هنری، مطبوعات، ها، گروهی اجتماعی را اعتماد، انسجام و مشارکت در اتحادیه، احزاب، بنگاه( سه عنصر سرمایه59،9ازکیا و غفاری ) 

 اند. محلی و... دانسته مؤسسات خیریه، اجتماعات

ی اجتماعی انجام شد که عالوه بر دانشمندان بزرگی همچون پاتنام، بردیو، کلمن و فوکویاما، مطالعات زیادی در خصوص ابعاد سرمایه

 مبنای تعیین مدل قرار گرفتند. جداول زیر تعدادی از این دیدگاه ها را نشان داده اند. 

                                                       

 

http://www.joas.ir/


 010 -048، ص 0931، تابستان  01پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 ي اجتماعیاي از مفاهيم سرمایه. پاره1جدول 
 

 سطح تحلیل کارکرد/ هدف تعریف نظریه پرداز

 پاتنام
 هایمشخصه با های روابط اجتماعیشبکه

 اعتماد و همیاری

جمعی و کسب  تسهیل کنش

 منفعت متقابل

جتماعات ملی و امناطق،

 المللیبین

 بوردیو
دسترسی به  برای فراهم کردن الزم منابع

 کاالهای جمعی
 های طبقاتیرقابت اقتصادی یسرمایه ،تولید

 کلمن
برای تسهیل  هایی از ساختار اجتماعیجنبه

 های منطقیکنش
 انسانی یتولید سرمایه

افراد در خانوار و دیگر 

 اجتماعات

 51لین
دسترسی و استفاده از منابع نهفته در روابط و 

 اجتماعیهای شبکه
 منابع قدرتو حفظ تولید 

ها و ساختار شبکه افراد در

 اجتماعی

 جوامع و فرهنگ ها ترویج همکاری، کارایی اقتصادی های غیر رسمیای از هنجارها یا ارزشمجموعه فوکویاما

 بیکر
های فردی یا سازمانی منبعی که از طریق شبکه

 اندقابل حصول

تقویت بده بستان و کنش 

 متقابل
 هاها و سازمانگروه

 خرد، کالن افزایش ظرفیت و قابلیت کنش های عینی و ذهنی افرادپیوستگی 55پاکستون

 52گیدنز
های محلی و روابط اجتماعی در مقیاس

 نظم اجتماعی، فرامحلی

نظم اجتماعی، کاهش فساد 

 اجتماعی
 محلی و جامعه

 11، 1131 ،ا و غفارييمنبع: ازک
 

 اجتماعی يهاي سرمایهشاخصها و مولفه. 2جدول 
 

 سواالت شناسایی شاخص ها مولفه ها بعادا

 اجتماعی

 اعتماد به اکثر مردم، به همکاران، به دقت و صحت کار دیگران و ..... اعتماد

 دوستی با همکاران، باور کمک به دیگران، شرکت در مراسم اجتماعی ... روابط متقابل

 زندگی، شرکت در پروژ های محلی و....تصمیم گیری در محل  مشارکت

 تولید اطالعات، میزان سعی در کشف واقعی بودن اطالعات و ..... آگاهی عمومی

 میزان باور به صداقت، باور به عدالت، توجه به مصلحت عامه و... اخالقیات

 باور به جمع به جای فرد ، مسئول بودن در برابر دیگران و .... اجتماعیمسئولیت

 فرهنگی

 احترام به باورهای سایرین، باور به رعایت عرف، رعایت قوانین و ... مقررات رفتاری

 صرفه جویی، غرور، احترام به دیگران، نوآوری، مدرک تحصیلی و .... نرم ها و هنجارها

 تحصیالت، وجود روحیه تعاون، باور به کرامت انسانی و .... هاارزش

 به دین، اعتقادات مذهبی، پایبندی و تعهد به دین و ....باور  دین و ایدئولوژی

 تا چه اندازه نمادها را می شناسید، سمبل ها چیستند ، و .... نمادها

 ترس عمومی، فرد گرایی، دموکراسی، پاسخگویی و .... جو و فضا

 سیاسی

 امنیت محله، سابقه حمله در محیط، باور به امنیت اجتماعی و .... امنیت

 رعایت قانون، باور قانون، رعایت عدالت و .... قانون مداری

 نقش رسانه ها، سانسور در رسانه ها، باور مردم به رسانه ها و ... رسانه ها

 اقتصادی
 قیمت ها، دارایی ها، بورس بازی، بازار رقابت و ..... ارزش روز شرکت

 ....میزان هزینه، بودجه، تخصیص منابع و  میزان هزینه ها

 .11، 1137، ، رحمانی و کاوسی12، 1131؛ کاووسی و طلوعی اشلقی، 121، 1131کاوسی، منبع : 

                                                           
10 - Lin 
11 - Pakston 
12 - Gidenz 
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شناختی شامل اعتماد عمومی، اعتماد  -های بعد ذهنیمشارکتی( دارد که معرف –شناختی و رفتاری  –ی اجتماعی دو بعد )ذهنی سرمایه

ای، مشارکت مذهبی و مشارکتی نیز شامل مشارکت خیریه -های بعد رفتارینهادی و آگاهی و توجه به امورعمومی، سیاسی یا اجتماعی و معرف

ر هایی که برای این بعد داعتقادی این سرمایه تأکید دارد و شاخص ی ذهنی وذهنی بیشتر بر جنبه –مشارکت همیارانه هستند. بعد شناختی

 اند، عبارتند از:شدهنظر گرفته 

 ( اعتماد عمومی: میزان اعتماد مردم به همدیگر در برقراری روابط مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی.5

 و اداراتی که با آنها سروکار دارند.ها، اصناف ( اعتماد نهادی: میزان اعتماد مردم به عملکرد گروه2

 ( آگاهی و توجه به امور عمومی، سیاسی و اجتماعی9

 های مربوطه عبارتند از:های عینی داللت دارد و شاخصی اجتماعی بر جنبهمشارکتی سرمایه -بعد رفتاری

 ای: افراد چقدر در امور خیریه مشارکت دارند؟( مشارکت خیریه5

 میزان شرکت افراد در امور مذهبی و مناسک است.( مشارکت مذهبی: 2

 (.61 -61، 59،1دوستانه )فیروزآبادی،( مشارکت همیارانه: به معنای امور انسان9

 

 روش تحقيق
ی اجتماعی در راستای تحقق اهداف اقتصاد های سرمایهاز آنجا که هدف اصلی این پژوهش تبیین مدلی بومی به منظور شناسایی مقوله

به همسویی  های خبره و کانوناست، لذا ابتدا بایستی به شناسایی و تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی پرداخته شده و سپس با مراجعه به گروهمقاومتی 

 آفرینی آن در ابعاد اقتصاد مقاومتی پرداخته شود. در این راستا سؤال زیر مطرح شده است:ی اجتماعی و نقشو همخوانی سرمایه

 های حاصل از مدل پژوهش چگونه است؟اجتماعی بر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با تأکید بر ابعاد و مقولهی نقش سرمایه -

 سؤاالت فرعی نیز عبارتند از:

 ی اجتماعی)مستخرج از مدل( با اقتصاد مقاومتی چگونه است؟های سرمایهی بین مقولهرابطه -

 مدل( با اقتصاد مقاومتی چگونه است؟ ی اجتماعی) مستخرج ازی بین ابعاد سرمایهرابطه -

های اقتصاد مقاومتی صورت گرفت، مشتمل بر ی اول که با هدف تبیین اهداف و مؤلفهی آماری با توجه به کیفی بودن در مرحلهجامعه

 خبرگان و اساتید دانشگاه مرتبط با موضوع اقتصاد مقاومتی بود.

ها داده آوریاکتشافی بود، برای جمع -شناسی کیفی این پژوهش از نوع کیفی ا که روششناسی پژوهش، از آنجبا توجه به محتوا و هستی

 گیری هدفمند استفاده شد.از روش نمونه

است؛ بدین معنا که پژوهشگر موارد را بر اساس بینشی که به او  59گیری نظریگیری در اغلب مطالعات کیفی به صورت نمونهروش نمونه

 (.111، 5939ید)نیومن، نمادهد، انتخاب میمی

 شود تا امکان کشفهایی پرداخته میگیری نظری استفاده شده و به انتخاب نمونهدر این روش بر اساس کد و  طبقات ایجاد شده، نمونه

 (. 69، 5935ها غنی شوند)اشتراس و کوربین، های مقولهها افزایش یافته و ابعاد و ویژگیگوناگونی

ها و مفاهیم جدیدی شناسایی نشده و مفاهیم رسد که ایدهها زمانی فرا می( معتقدند که اشباع مقوله2151)51مک فران و ساری کالیو

 ها به چالش کشیده نشوند.ی تحلیل بیشتر دادهموجود به وسیله

ی مورد مصاحبه 51اد گیری، تعدهای متعدد و با توجه به نوع و روش نمونهدر راستای استخراج مدل مربوطه و اعتبارسنجی آن در گام

های آنها مورد ی اجتماعی شناسایی و مقوالت و مؤلفهالگوی سرمایه 21عمیق انجام شد. در این راستا ضمن فراترکیب نظریات قبلی، تعداد 

شی مناسب ، روبررسی قرار گرفت تا مدلی جدید از آن حاصل شود که بیشترین انطباق را با شرایط استان لرستان داشته باشد. روش فراترکیب

ی کیفی است. در این روش سه مرحله طی شد: شناسایی و لیست کردن ی مطالعهبرای به دست آوردن تلفیق جامعی از الگوهای قدیمی بر پایه

 ها و اهداف اقتصاد مقاومتی(، ترجمه الگوها به همدیگر، استخراج چارچوب جدید. ی اجتماعی و لیست سیاستالگوی سرمایه 21مطالعات)

. دشوشده استفاده میحی اطر یلگوهاا لمد ترکیبو  هـترجم ،تفسیر ،مقایسه رمنظوبه ترکیب افر از  روش( معتقد است که 2112)51بیک

 کنندمی ممعلورا  مختلف تمطالعا بین فختالا ،ست. ترجمههاا مرتبط هشگروپژ عمیق فهم بهو  یکدیگر به کیفی تمطالعا ترجمة به ترکیبافر

 هد.دمی ارقر انگرـهشوپژ رختیارا در ا یکدیگر به مختلف تمطالعا دنکر مرتبطروش  نهمزمادرک  ناییاتوو 

                                                           
13 - Theoretical Sampling 
14 - MC Ferran & Saarikallio 
15 - Beck 
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ی عمیق همان گفتگوی هدفدار است که به عنوان یک ی عمیق به دست آمد. مصاحبهها برای فراترکیب از روش مصاحبهبخشی از داده

، 56گیرد. این استفاده از این روش همواره در حال افزایش است)مارشال و گرچنمیها مورد استفاده قرار روش شناخته شده در زمان گردآوری داده

5931 ،516.) 

 (.255، 5932ی عمیق به این معنا است که پاسخگو در بیان پاسخ و پرسشگر در بیان سؤال، آزادی کامل دارد) ساروخانی، مصاحبه

ی اجتماعی انجام های مربوط به سرمایهرکیب ابعاد مورد نظر با دیدگاهی دوم که با هدف اعتبارسنجی و اظهارنظر نهایی و تدر مرحله

نفره( استفاده شد. تمامی پاسخگویان از مدرک تحصیلی کارشناسی  1جلسه  2نفر از اعضای نمونه در قالب گروه کانون)  1گرفت، از دیدگاه 

 اند.ارشد یا باالتر برخوردار بوده

ها، ارکان و اهداف ی اجتماعی از یک طرف و سیاستی ابعاد سرمایهادامه یافت که پس از مطالعهگیری آن قدر به عبارت دیگر نمونه

های ی عمیق با خبرگان در خصوص مؤلفهمصاحبه 51از طرف دیگر و  5931تا  5935اقتصاد مقاومتی در بیانات مقام معظم رهبری از سال 

 مق رسیدند.ها به عی اجتماعی، مقولهاقتصاد مقاومتی و سرمایه

( سه مرحله کدگذاری را به ترتیب شامل کدگذاری باز، کدگذاری 2113)53در پایان به کدگذاری پرداخته شد. در این زمینه کرسول

داند. همزمان با کدگذاری تحلیل نیز انجام شد تا نقاط مبهم یا هر گونه ضعف در تحلیل، شناسایی و در مراحل محوری و کدگذاری گزینشی می

 رطرف شود.بعدی ب

ی اجتماعی را  ی حاصل از مدل تحت عنوان ابعاد و مقوله های سرمایهمقوله 1سؤالی که  21ای باالخره به منظور تحلیل کمی، پرسشنامه

ای با عنوان جلسهنفر از مدیران که در  551ای لیکرت تهیه شده بود، بین گزینهساخته و در قالب طیف پنجشامل شده و به صورت محقق

 گردید.  گزاری و پیگیری اقتصاد مقاومتی در استان لرستان گرد هم آمدند توزیعیاستس

ربوط به های مها و ارکان و سیاستی اقتصاد مقاومتی، مؤلفهی ادبیات و پیشینهاکتشافی بودن پژوهش، ضمن مطالعه -با توجه به کیفی

دیگر شناسایی و تبیین شدند. سپس در راستای توسعه و تبیین مدل و شناسایی  ی اجتماعی از طرفهای سرمایهآن از یک طرف و ابعاد و مؤلفه

 های اقتصاد مقاومتی به گروه مربوطه مراجعه شد. ها و مفاهیم و مقولهگزاره

 فرایند طراحی مدل به شرح زیر بوده است:

 ی اجتماعیی اقتصاد مقاومتی و سرمایهی مبانی نظری و پیشینهمطالعه -5

ی اجتماعی با استفاده از متون ی اقتصاد مقاومتی و تبیین ابعاد سرمایههای موجود در زمینهها و اجزای مربوط به مدلیی مؤلفهشناسا -2

 موجود

 برقراری گروه کانون جهت اعتبارسنجی و اظهارنظر  -9

های اقتصاد مقاومتی و ابعاد اهیم و مقولهها، مفنفر( به منظور شناسایی و تبیین گزاره51ی عمیق با گروه خبرگان)اجرای مصاحبه -1

 ی اجتماعی سرمایه

 نفر( جهت اعتبارسنجی و اظهارنظر نهایی 1برقراری گروه کانون) -1

 ی آن با استفاده از اظهار نظر گروه کانونیتهیه مدل و ارائه -6

 ی اجتماعی و اقتصاد مقاومتیهای سرمایهؤلفهگیری از مدل معادالت ساختاری با تأکید بر مارزیابی و تحلیل کمی مدل با بهره -3

ی اجتماعی بر اقتصاد مقاومتی با استفاده از آزمون معدالت ساختاری در این راستا ضرایب مسیر و اعداد معناداری برای بررسی نقش سرمایه

ی اجتماعی)برداشت شده از های سرمایهمقولهها به محاسبه ضریب همبستگی بین مؤلفه ها و محاسبه شده و پس از ارزیابی نرمال بودن داده

 مدل تدوین شده( با اقتصاد مقاومتی پرداخته شد.
 

 هاي تحقيقیافته
در این پژوهش از روش مطالعات پیشینه و فراترکیب آنها توسط گروه کانونی استفاده شد. در روش فراترکیب بایستی الگوهای قدیمی   

ی ها شناسایپردازند. در کدگذاری باز مفاهیم و مقولهطراحی وارائه گردد. در این روش به کدگذاری می شناسایی و بر اساس آنها الگوی جدیدی

 (.313، 2152، ،5شود)فلینت و دیگرانها کشف میها و ابعاد آنها در درون دادهو ویژگی

ی باز پرداخته شد. در این راستا از مصاحبه گونه اظهار نظر به لیست نمودن دیدگاه پاسخگویان در قالب نتایج حاصلابتدا بدون هیچ  

های پاسخگویان در محور اقتصاد مقاومتی با تأکید بر ابعاد بندی دیدگاهمصاحبه انجام گرفت که اغلب در جهت شناسایی و دسته 51تعداد 

                                                           
16 - Marshal and Gerchen 
17 - Creswell 
18 - Flint etal 
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ی رف دیگر بودند. در این مرحله با مطالعهی اجتماعی از طمشارکتی سرمایه -شناختی و رفتاری -( و ابعاد ذهنی5936اشتغال و تولید)شعار سال 

کد شناسایی  63های مرتبط با موضوع استخراج و کدگذاری شد. های باز، واژهسطر به سطر مطالب مرتبط با موضوع تحقیق و متن مصاحبه

آموزش و پرورش،  گسترش بخش  المنفعه،  توجه بهگردید که اغلب بر مواردی همچون تغییر نگرش جامعه،  مشارکت تمام اقشار در امور عام

زا،  باال بردن میزان مشارکت و همدلی،  حمایت خصوصی،  پیشگام شدن دولتمردان،  گسترش تولیدات داخلی با شعار حمایت از اقتصاد درون

ولت و... تأکید داشتند. ی مردم و دجدی از افراد مستضعف، بهبود روابط دانشگاه و جامعه برای آموزش نیروی کار توانمند،  اعتماد دوجانبه

بندی شدند و هر تعداد کد که خصایص مشابهی داشتند تحت عنوان های مشترک دستهکدهای حاصله بر اساس شباهتی که داشتند در گروه

 .یک مقوله قرار گرفتند. تعدادی از مقوالت با هم یک بعد را تشکیل دادند و باالخره چند بعد به متغیرهای مورد بررسی منتهی شد
 

 . وضعيت متغيرها از نظر تعداد ابعاد و مقوالت و کدها1جدول 
 

 تعداد کدها مقوالت ابعاد متغیر

 ی اجتماعیسرمایه

 شناختی -ذهنی
 ، اعتماد

 55 آموزش

 مشارکتی -رفتاری
 3 شبکه

 52 مشارکت

 اقتصاد مقاومتی

 اشتغال
 ، رشد

 ، مردمی

 تولید

 1 بنیاندانش

 1 ظرفیت

 3 مصرف

 هاي پژوهشمنبع: یافته                             

 

 (.،55، 2152، 53نمایند) اکتایبندی میی مفاهیم با هم و با کدهای اولیه، مفاهیم مشترک را شناسایی و به عنوان مقوله دستهبا مقایسه

ظریه ی نها برای ارائهنمایند. مقولهی تئوری را فراهم میو توسعه ی الزم برای ایجادتر بوده و شالودهها در مقایسه با مفاهیم انتزاعیمقوله

 (.،51، 2113، 21گیرند)هود و شارمازبه صورت منسجم و یکپارچه مورد استفاده قرار می

ی هیبندی آنها، گروه کانونی تشکیل جلسه داده و باالخره مدل تحقیق مبتنی بر سرماپس از ترکیب مفاهیم، شناسایی ابعاد و دسته

 اجتماعی در دو بعد و شامل چهار مقوله و اقتصاد مقاومتی با تأکید بر تولید و اشتغال در قالب پنج مقوله به شرح زیر تبیین گردید:

 

 اقتصاد مقاومتی  ی اجتماعیسرمایه

 تولید دانش بنیان اعتمادسازی شناختی -بعد ذهنی

 اقتصاد مردمی

 رشد درون زا

 هااستفاده از تمام ظرفیت 

 فرهنگ مصرف کاالی داخلی

 آموزش و آگاهی

 سازی و روابطشبکه مشارکتی -بعد رفتاری

 مشارکت مدنی

 

 ي اجتماعی و اقتصاد مقاومتی(هاي سرمایه. مدل پژوهش) ابعاد و مقوله1نمودار 

 هاي پژوهشمنبع: یافته      

 

ی اجتماعی( بر مبنای دیدگاه گروه ها در متغیر مورد بررسی)سرمایهترین مقولهمهمشود که بر اساس نتایج حاصل از مدل مالحظه می

های مورد های اقتصاد مقاومتی که پنج مورد بودند، جمعاً مقولهباشند که در کنار مقولهکننده در پژوهش شامل چهار مورد زیر میمشارکت

 اند:بررسی در پژوهش را تشکیل داده

                                                           
19 - Oktay 
20 - Hood & Charmaz 
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 ( اعتمادسازی5

 بخشیوزش و آگاهی( آم2

 سازی و روابط ( شبکه9

 ( مشارکت مدنی1

 ( تولید دانش بنیان1

 ( اقتصاد مردمی6

 ( رشد درون زا3

 ( استفاده از تمام ظرفیت ها،

 ( فرهنگ مصرف کاالی داخلی3

ه اقتصاد مقاومتی تهیه و ی اجتماعی و پنج مقولی سرمایهساخته بر مبنای چهار مقولهسؤالی محقق 21ای برای تحلیل کمی، پرسشنامه

 گزاری و پیگیری اقتصاد مقاومتیای با عنوان سیاستریزی استان لرستان که در یک جلسهنفر از مدیران و اعضای شورای برنامه 551بین تعداد 

 پرسشنامه گردآوری شد. 512در استان لرستان گرد هم آمدند توزیع و تعداد 

درصد( در  ،1/،نفر از پاسخگویان) 61اند. درصد( زن بوده 6/53نفر)  ،5درصد( مرد و  2،/1فر)ن 1،نفر پاسخگو، تعداد  512از مجموع 

درصد( در رأس سازمان متبوع  2/15نفر) 12ی سازمان در شورای اداری بوده و سمت مدیرکل یا رئیس سازمان نبوده یعنی یا معاون و یا نماینده

 اند.خود قرار داشته

 اسمیرنف بررسی و نتایج زیر به دست آمد: -گیری از روش کولموگروفها با بهرهداده نرمال یا غیرنرمال بودن
 

 ها. بررسی نرمال بودن داده1جدول 
 

 اقتصاد مقاومتی ی اجتماعیسرمایه شرح

 های نرمالشاخص
 65/9 61/9 میانگین

 32/1 11/1 انحراف معیار

 911/5 613/1 - مقدار آماره

 112/1 3،2/1 - سطح معناداری

 هاي تحقيقمنبع: یافته                          
 

در  11/1باشد. عدد معناداری باالی بود که حاکی از باال بودن اعتبار پرسشنامه می 1/1،آلفای کرونباخ برای متغیرهای مورد بررسی برابر 

 اند. ی اجتماعی و اقتصاد مقاومتی نرمال بودههای مربوط به سرمایهاسمیرنف نشان داد که داده -آزمون کولموگروف

 معنادار و مثبت است. 33/1بود که در سطح اطمینان  325/1ی اجتماعی و اقتصاد مقاومتی برابر ضریب همبستگی بین سرمایه
 

 . ضریب همبستگی بين متغيرهاي مورد بررسی1جدول 
 

 اقتصاد مقاومتی ی اجتماعیسرمایه متغیر

 325/1** 5 ی اجتماعیسرمایه

 5 325/1** اقتصاد مقاومتی

 هاي تحقيقمنبع: یافته                                       
 

 -و ضریب همبستگی بین بعد رفتاری 169/1ی اجتماعی و اقتصاد مقاومتی برابر شناختی سرمایه -ضریب همبستگی بین بعد ذهنی

 نادار و مثبت است.مع 33/1بود که در سطح اطمینان  311/1ی اجتماعی و اقتصاد مقاومتی برابر مشارکتی سرمایه
 

 ي اجتماعی و اقتصاد مقاومتی. ضریب همبستگی بين ابعاد سرمایه1جدول
 

 مشارکتی -بعد رفتاری شناختی -بعد ذهنی اقتصاد مقاومتی متغیر و  ابعاد

 311/1** 169/1** 5 اقتصاد مقاومتی

 129/1** 5 169/1** شناختی -بعد ذهنی

 5 129/1** 311/1** مشارکتی -بعد رفتاری

 هاي تحقيقمنبع: یافته          
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، ضریب همبستگی 913/1ی اجتماعی و اقتصاد مقاومتی برابر شناختی سرمایه -ی اعتمادسازی از بعد ذهنیضریب همبستگی بین مقوله

ی همبستگی بین مقوله، ضریب 121/1ی اجتماعی و اقتصاد مقاومتی برابر شناختی سرمایه -ی آموزش و آگاهی از بعد ذهنیبین مقوله

ی مشارکت مدنی و ضریب همبستگی بین مقوله 659/1ی اجتماعی با اقتصاد مقاومتی برابر مشارکت سرمایه -سازی و روابط از بعد رفتاریشبکه

 باشند.می معنادار و مثبت 33/1بود که در سطح اطمینان  1/،63ی اجتماعی و اقتصاد مقاومتی برابر مشارکتی سرمایه -از بعد رفتاری
 

 ي اجتماعی و اقتصاد مقاومتیهاي سرمایه. ضریب همبستگی بين مقوله7جدول 
 

 مشارکت مدنی سازی و روابطشبکه آموزش و آگاهی اعتمادسازی اقتصاد مقاومتی متغیر و مقوله

 1/،63** 659/1** 121/1** 913/1** 5 اقتصاد مقاومتی

 293/1* 139/1** 916/1** 5 913/1** اعتمادسازی

 115/1** 111/1** 5 916/1** 121/1** آموزش و آگاهی

 132/1** 5 111/1** 139/1** 659/1** سازی و روابطشبکه

 5 132/1** 115/1** 293/1* 1/،63** مشارکت مدنی

 هاي تحقيقمنبع: یافته

 

تر است و حاکی از معنادار بودن بزرگ 36/5است که از قدر مطلق  53/1ی اجتماعی و اقتصاد مقاومتی برابر ضریب معناداری بین سرمایه

 باشد.درصد اطمینان می 31نقش آن در سطح 

ی اجتماعی با تأکید بر ابعاد دهد که اقتصاد مقاومتی از سرمایهاست و در مجموع نشان می 31/1ضریب مسیر بین این دو متغیر برابر 

های ارائه شده در مدل این پژوهش )اعتمادسازی، آموزش و آگاهی، مشارکت شارکتی( در قالب مقولهم -شناختی، رفتاری -مورد بررسی ) ذهنی

 پذیرد. سازی و روابط( تأثیر میمدنی، شبکه
 

 
 . اعداد معناداري مدل2نمودار 
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 . ضرایب مسير1نمودار

 هاي تحقيقمنبع: یافته     
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 بحث و نتيجه گيري 
ی اجتماعی در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی های سرمایهدر این پژوهش که یافتن یک مدل بومی برای استفاده از ابعاد و مقوله

ی عمقی( یک مدل استخراج شده و سپس به تحلیل گیری از روش تحقیق کیفی ترکیبی) فراترکیب و مصاحبهمطرح شده است، ابتدا با بهره

 ده است. کمی نتایج پرداخته ش

 است:پاسخ سؤاالت پژوهش به شرح زیر بوده 

 های حاصل از مدل پژوهش چگونه است؟ی اجتماعی بر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با تأکید بر ابعاد و مقولهسؤال اصلی: نقش سرمایه

 31/1ی اجتماعی با اطمینان از سرمایهپذیری اقتصاد مقاومتی است که نشان از نقش 53/1و عدد معناداری برابر  31/1ضریب مسیر برابر 

توان مدل را دارای اعتبار کافی و قابل استناد تشخیص داد. الزم به ذکر است که ضریب همبستگی محاسبه شده نیز دارد و بر همین اساس می

 است که نشان از وجود رابطه و همبستگی معنادار بین دو متغیر مورد نظر دارد. 325/1

 نیز عبارتند از:پاسخ سؤاالت فرعی 

 ی اجتماعی)مستخرج از مدل( با اقتصاد مقاومتی چگونه است؟های سرمایهی بین مقولهرابطه -

ی اجتماعی و شناختی سرمایه -ی اعتمادسازی و همچنین آموزش و آگاهی به عنوان دو جزء از بعد ذهنیضریب همبستگی بین مقوله

سازی و روابط و همچنین مشارکت مدنی به عنوان دو جزء ی شبکه. ضریب همبستگی بین مقولهاست 121/1و  913/1اقتصاد مقاومتی به برابر 

 معنادار و مثبت است. 33/1بود که در سطح اطمینان  1/،63و  659/1ی اجتماعی با اقتصاد مقاومتی برابر مشارکتی سرمایه -از بعد رفتاری

 دل( با اقتصاد مقاومتی چگونه است؟ی اجتماعی) مستخرج از می بین ابعاد سرمایهرابطه -

 -و ضریب همبستگی بین بعد رفتاری 169/1ی اجتماعی و اقتصاد مقاومتی برابر شناختی سرمایه -ضریب همبستگی بین بعد ذهنی

 معنادار و مثبت است. 33/1بود که در سطح اطمینان  311/1ی اجتماعی و اقتصاد مقاومتی برابر مشارکتی سرمایه

 

 پيشنهادها
ای، نسبت به ها و مراکز آموزشی اعم از آموزش و پرورش و مراکز فنی و حرفهالزم است با حمایت دولت، بهبود روند آموزش دانشگاه( 5

 سازی در این زمینه اقدام شود. ی تولید محصوالت داخلی با شرایط فرهنگی مملکت و فرهنگهای تحصیلی در زمینهاندازی رشتهراه

 اندازی کسب و کارهای نوین مد نظر قرار گیرد.ی اجتماعی در راستای راهابعاد سرمایه (  آموزش مستمر2 

های کوچک به تولید محصوالت منطبق با شرایط فرهنگی کشورمان پرداخته های کوچک مردمی و ایجاد کارگاه( از طریق جذب سرمایه9

 شود.

ابی و سایر یابی، بازاریهای تولید کننده از قبیل تحقیق و توسعه، ایدهشرکت( تولید و توزیع، طراحی و ساخت محصوالت در قالب فعالیت 1

های کوچک و واحدهای تولیدی زودبازده به بخش خصوصی واگذار کرد تا با مشارکت و همدلی توان در قالب شرکتاقدامات قابل واگذاری را می

 یررسمی و خانوادگی سطح تولید داخلی را افزایش دهند.گیری از شرایط و روابط غی همراهی و دلسوزی و بهرهو با روحیه

 هایهای آموزششود که این جنبه در برنامهی اجتماعی به آموزش و پرورش وابسته است و لذا پیشنهاد میی شناختی سرمایه( جنبه1

 رسمی گنجانده شود.

شود در جهت معرفی های مرجع بستگی دارد. پیشنهاد میوهی رفتاری به تبعیت از بزرگان، فرهنگ حاکم و اقدامات مدیران و گر( جنبه6

ی اجتماعی)مشارکت، اعتماد، همدلی الگوهای موفق در این زمینه اقدام شده و افرادی که در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی از طریق سرمایه

 کنند، شناسایی و مورد تشویق قرار گیرند.و...( تالش می

محور کوچک، تولیدات جویانه، صنایع و واحدهای تولید خانوادگی و زوجی، صنایع دانشرهای گروهی و مشارکتشود که کا( پیشنهاد می3

 شوند از طریق ممکن مورد تشویق و حمایت مالی قرار گیرند.جمعی حاصل میروستایی، صنایع تبدیلی و تمام محصوالتی که از تالش دسته

ی اجتماعی و مزایای آن در جهت تحقق اهداف فرهنگی و اقتصادی مملکت، مطالعات سرمایهشود که در خصوص ( در پایان پیشنهاد می،

 بیشتری صورت گرفته و این الگو نیز به عنوان یک رویکرد مناسب در خدمت اقتصاد مقاومتی قرار گیرد.
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